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ا البالد واستمرار القرارات الصادرة م ١٢/٧/٢٠٢٠ قاالحد املوافانه  يوم  نظرا للظروف ال تمر 

امعة باالستعان ات ا ورونا ومع توج وس ال ن من أخطار ف ماية املواطن  ةمن مجلس الوزراء 

نت  عقد اللقاءات.بالوسائل ا  ةلسام ــمجلس القساجتماع  دُعِق   فقد لتكنولوجية واإلن

سال -١ الوسائل الثالثة املتاحة، باستخدامالعاشرة  ونفر روب  - ٢ ،فيديو  صص  املوقع ا

س آب القسم لسحضور العضو ا  - ٣ ،ع الوا برئاسة السيد  االجتماع دِق عُ حيث  قاعة ا

عمل  محمد عبد العاطي سعيد الدكتور  لس(قائم  س ا  شرة والنصفاالع تمام الساعة  )رئ

 
ً
ل من السادة:ـصباحا ة    عضو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يةمجلس  محضر  ر ونيات واالتصاالت الك ندسة اإللك   قسم 

لسة( ادية عشرةا   )ا
افق امل خ األحد املو  م١٢/٧/٢٠٢٠نعقدة بتار
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 الوظيفة األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
  أستاذ  فتحى السيد عبدالسيمــــــــــع الدكتور/ األستاذ السـيد ١
  أستاذ  السيد األستاذ الدكتور / مني محمد صبري شقيــــــــر  ٢
  أستاذ  رانــــــــــــــأسامه فوزى زه /الدكتور األستاذ دالسي  ٣
 أستاذ متفرغ  ـوض هللاـكمال حسن عــــــــــالسيد األستاذ الدكتور/   ٤
  تفرغأستاذ م  محمد محمد عبدالسالم نصـارالسيد األستاذ الدكتور /  ٥
 أستاذ متفرغ  حسام الدين حسين احمـــــــدالسيد األستاذ الدكتور /   ٦
 أستاذ متفرغ  هـــــــ/ طه السيد طــــــــــــــــــــالسيد األستاذ الدكتور  ٧
 أستاذ متفرغ السيد األستاذ الدكتور/ عاطف السيد أبوالعــــــــــــزم  ٨
 أستاذ متفرغ  م معـــــــــــوضمعوض إبراهيالسيد األستاذ الدكتور/   ٩

  أستاذ متفرغ  عادل عبد المسيح صليـــــــب السيد األستاذ الدكتور/  ١٠
 أستاذ متفرغ  السيــــــــــــد الدكتور/ صالح الدين محمود ديـــــــــاب  ١١
 أستاذ متفرغ  ــــىـعبدالعزيز طه كامل شلبـــالسيـــــــــــــد الدكتور/   ١٢
  أستاذ متفرغ  اوىــعادل شاكر الفيشـــــــــــــــــــــــد الدكتور/ السيــ  ١٣
  أستاذ متفرغ  عبدالمجيد عبدالحكيم شرشــــر السيــــــــــد الدكتور/  ١٤
 أستاذ متفرغ  أحمد ابراهيم محمد بهنســــــــى /السيــــــــــد الدكتور  ١٥
  أستاذ مساعد  اشـــــــــــــــــدأحمد نبيه زكى ر/ السيــــــــــــد الدكتور  ١٦
 أستاذ مساعد  هند عبد العظيم ملهــــــــــــــــط ة/الدكتورة السيــــــــد  ١٧
 مدرس  /محمد ريحان امام المليجـــــــــىالدكتور السيــــــــــــد  ١٨
  مدرس  / محمد جالل السيد المشــــــــدالدكتور السيــــــــــــد  ١٩
  مدرس  وليد فؤاد جابر الشافعـــــــــــى/ الدكتور ــــــــدالسيــــ  ٢٠
 مدرس  أحمد عبدالعزيز عبدالرحمن/ الدكتور السيــــــــــــد  ٢١

  
  / شيماء محمد مشمشهسكرتارية الجلسة السيدةو

  

لسة  وقد حضر لية وقد ا لسقام برئاسة السيد االستاذ الدكتور عميد ال  دأ السيد، و ا

لسالدكتور ر  س ا حيب بالسادة أعضاء  ئ سم هللا الرحمن الرحيم وال لساالجتماع بذكر   ا

ميع   ل
ً
م جمعيا التوفيقمتمنيا األستاذة السيدة سيادته  و بداية االجتماع  ،وان يحفظ

ا ى شق لزواج نجل ران ،الدكتورة /م محمد ص نئة السيد األستاذ الدكتور/ أسامة فوزى ز  و

  عينة ع درجة أستاذ بالقسم.لت

ـــي:    ثم قام  سيادته باستـعراض جـــدول األعمـــــال ع النـحو التالـ

يةمجلس  محضر  ر ونيات واالتصاالت الك ندسة اإللك   قسم 

لسة( ادية عشرةا   )ا
افق  خ األحد املو  م١٢/٧/٢٠٢٠املنعقدة بتار
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ــات : ــ ـــ   - أوال: املصادقــــــــ

لسةــاجتماع مجلس القس رمحض -١  م١٤/٦/٢٠٢٠قاملنعقدة  يوم األحد املوافـ العاشرة م ا

لسة جتماع مجلس القســإ: التصديق ع محضر القرار املنعقدة يوم األحد املوافق  ةالعاشر م ا

  م١٤/٦/٢٠٢٠قاملوافـ

ض: ا:ثاني افقات بالتفو   -مو

لفــــاوى األســــتاذ  -١ ن ا بخصــــوص الطلــــب املقــــدم مــــن الســــيد األســــتاذ الــــدكتور/ ســــعيد محمــــد أمــــ

ليــا )لأل ــع( نــدبا  ــ تجديــد االنتــداب ملــدة عــام را شــأن املوافقـــة لســيادته ع اديميــة املتفــرغ بالقســم 

ندسة وعلوم  املل االعالم بمدينة اإلنتاج االعالمىالدولية لل   .م٢٠٢٠/٢٠٢١عام ا

ضالقرار   .: التوصية باعتماد املوافقة بالتفو

 ذابخصوص الطلب املقدم من السيد األستاذ الـدكتور/ مصـطفى عبـداملو جـاب هللا نوفـل األسـت -٢

ــ منحــه  املتفــرغ شـــأن املوافقــة ع ــ بالقســم  إجــازة بــدون مرتــب ملــدة (عــام ســادس) ملرافقــة زوجتــه ال

ــــة ية السعودية عمل  شركــــ   .العزة باململكـــــة العر

ض -القرار:   .التوصية باعتماد املوافقة بالتفو

شـــأن جـــابر الشـــاف املـــدرس بالقسـبخصـــوص الطلـــب املقـــدم مـــن الســـيد الدكتور/وليـــد فـــؤاد  -٣ ـــــم 

ــــ ا ــــــة ع ندســــة األمنيــــة املوافقـ ــــ معمــــل ال ـــــــد الــــدكتوراه  عــ صــــية للدراســــة مــــا  مــــة العلميــــة ال مل

يـــة الســـعودية تبــــدأ مـــن ـــ ســـلطا١/٨/٢٠٢٠بجامعـــة ســـلطان باململكـــة العر ن م حيـــث أن جامعـــة األم

تحمل ان س سيادته من مصر ا السعودية تذكرة الط اصة    . ا

ضالتوصية باعتماد املوافقة بالتف -القرار:   .و

شــأن -٤ ــــــى املــدرس بالقســـــم  ـد عبــد الــدايم مصطفــ الــة فر  بخصـوص الطلــب املقــدم مــن الــدكتورة/ 

ا إجازة رعاية طفل بدون مرتب ملدة عام    .م١/٨/٢٠٢٠ابتدأ من (خامس)املوافقة علـى منح

ض -القرار:   .التوصية باعتماد املوافقة بالتفو

األســتاذ  –ســتاذ الــدكتور/ احمــد احمــد احمــد ابــو الفضــل بخصــوص الطلــب املقــدم مــن الســيد اال  -٥

شـــأن  ـــ املوافقـــةاملتفـــرغ بالقســـم  تجديـــد أجـــازة بـــدون مرتـــب لســـيادته للعمـــل بجامعـــة امللـــك عبـــد  ع

ام  ية السعودية للعام ا ز باململكة العر   م٢٠٢٠/٢٠٢١العز

ضالقرار   .: التوصية باعتماد املوافقة بالتفو
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صــــرى األســــتاذ املســــاعد بخصــــوص الطلــــب املقــــ -٦ ـــــد شــــو محمــــد ا ــ دم مــــن الســــيد الــــدكتور/ فر

ــــ منحــــه  شـــــأن املوافقــــة ع ـــم  ـــــام أول بالقســ عمــــل ) إجــــازة بــــدون مرتــــب ملــــدة (عــ ــــ  ملرافقــــة زوجتــــه ال

ية السعودية    .م٣١/٧/٢٠٢١ح ١/٨/٢٠٢٠وذلك اعتبارا من  باململكة العر

ضالتوصية باعتماد املوافقة بال -القرار:   .تفو

ـــر بخصـــــوص الطلـــــب املقـــــدم مـــــن الســـــيد -٧ الق شرشــ ـــتاذ املتفـــــرغ  – الـــــدكتور/ حمـــــدى عبـــــدا األســ

شــأن  ليــا ) ثــامنتجديــد االنتــداب ملــدة عــام  ســيادتهلاملوافقــة بالقســم  امعــة الــدلتا للعلــوم  ( نــدبا 

ام  والتكنولوجيا،  .م٢٠٢٠/٢٠٢١للعام ا

ض.التوصية باعتماد املوافقة بال -القرار:   تفو

ــــا:اثالث    - : دراسات عليـــ

ــــيد -١ ــــة للدراســــــات  ةبخصــــــوص كتــــــاب الســ ليــ ــــأن      األســــــتاذ الــــــدكتور/ وكيــــــل ال شــ ــــوث  العليــــــا والبحــ

ـ اصـة بمناقشـة رسـالة الـدكتورا ةـر الفرديـالتقار مـا ا ر ا اصـة  ةوالتقر ندسـة/ فاطمـة با ا مل

لة بالقسم وذلك  ن امل ا  موضوع:  شأن منحمحمد عارف محمود حس   -الدرجة لسياد

ن أداء نظام " ة املتقدمةإل وا رسالإل اتحس ات اتصاالت االلياف البصر   "ستقبال  شب

"Performance Enhancement of the Transceiver System in Advanced Optical 

Fiber Communication Networks"   

ر الفر  -القرار: نة الفحص واملناقشــــة للرسالة عد اإلطالع ع التقار ما ل ر ا دية والتقر

ندس يوصــى ن /ةمجلس القسم باملوافقة ع منح امل  ـةدرج - فاطمة محمد عارف محمود حس

ن اةدكتور  ية ضبواملوافقة ع دسية الفلسفة  العلوم ال  يغ حيث انهط العنوان باللغة العر

رى بناءغ  نة  اجو نئة. الفحص واملناقشةع قرار    مع خالص ال

شأن طلــب  ةبخصوص كتاب السيد -٢ لية للدراسات العليا والبحوث  األستاذ الدكتور/ وكيل ال

ميداملوافقة ع  ميد محمد سيد احمد عبدا ندس/ عبدا ل - الغاء قيد امل لدرجة  امل

ر   اةدكتور ال صوله ع منح ،م٢٠١٦دورة أكتو سا وذلك نظرا  امعة ساكالى بفر ة دراسية 

تم  صول ع درجة الدكتوراه اعتبارا من س   .م  ٢٠١٩ل

ا إلغاءع ملوافقة با يو مجلس القسم: القرار   .القيد طبقا للوائح والقواعد املعمول 
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اصة بالطالب -٣ نة االشراف ع رسالة املاجست ا سعيد  إيمانة/ بخصوص الطلب املقدم من 

و ددالواحعب   عنوان الرسالة من  عديلشأن طلب املوافقة ع  – الط

ن أداء نظم خطوط نقل القدرة املستخدمة  االتصاالت ""       تحس

"Performance Enhancement of Power Line Communication Systems"  

  "ضغط البيانات للعدادات الذكية"ا 

"Data Compression for Smart Meters" 

ــــ مجلــــس القســــم: القــــرار عــــديل عنــــوان الرســــالة،با يو ــــ  عــــديال  ملوافقــــة ع مــــع اعتبــــار التعــــديل 

ا. ر   جو

لية للدراسات العليا والبحوث ةبخصوص كتاب السيد -٤ اء  األستاذ الدكتور/ وكيل ال شأن ان

اصة  ن املدة القانونية ا ل ندسية للعام  العلوم ال الفلسفة اةدكتور لدرجة البالطالب امل

ام  م  م٢٠١٩/٢٠٢٠ا ندس طالب  ٧وعدد م امل ران الشيخأول م وأخر -ة/ ايمان جابر ز

ندس/ أحمد ع بدوى رصاص خ القيد  .امل ع سنوات من تار د عن أر وحيث أن مدة الدراسة ال تز

ت     اآلن. ح درجة الدكتوراهولم يحصلوا ع  ٣٠/٩/٢٠٢٠حسب القواعد املنظمة لذلك وت

ــل  -القـرار : يل  ـ يل حســب  ـ ـ ال ـ املـد ملــدة عـام (آخــر) ع ـ مجلــس القسـم باملوافقــة ع يو

ن : طالب وذلك بنـاء ع رد السادة املشرف التا و   -و
  مدة المد  دورة القيد  اسم الطالب  م
  عام رابع   م٢٠١٢أكتوبر  ايمان جابر زهران الشيخ  ١
  عام ثالث  م٢٠١٣كتوبرأ  فاطمة السيد على ابراهيم  ٢
  عام ثانى  م٢٠١٤أكتوبر  هديل عادل محمد عطية  ٣
  عام ثانى  م٢٠١٤أكتوبر  عبدالمنعم محمود على أميرة  ٤
  أول عام  م٢٠١٥أكتوبر  ناهد توفيق حامد عبدالحفيظ  ٥
  أولعام   م٢٠١٥أكتوبر  أسماء احمد سعيد محمد راضى  ٦
  أول عام  م٢٠١٥أكتوبر  أحمد على بدوى رصاص  ٧

  

شأن طلــب  ةبخصوص كتاب السيد -٥ لية للدراسات العليا والبحوث  األستاذ الدكتور/ وكيل ال

ندسة/  علوم  ال املاجستلدرجة  ةاملقيد - ند عادل سيد احمداملوافقة ع إيقاف قيد امل

ندسية وذلك نظرا لظروف مرض والد   .ااال

ااإيقاف ع ملوافقة با يو مجلس القسم: القرار   .لقيد طبقا للوائح والقواعد املعمول 
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  جامعة املنوفية

ونية ندسة االلك   لية ال

ية ر ونيات واالتصاالت الك ندسة اإللك   قسم 
  

نة االشراف  -٦ ي عضو  بخصوص الطلب املقدم من السيد األستاذ الدكتور/السيد محمود الر

ـــ  شــأن املوافقــة ع ى  ـــ ن ف محمــد عبداملقصــود ا ندس/شــر اصـــة بامل ــ رســالة املاجســت ا ع

نة االشراف وذلك لظ اصةقبول اعتذاره عن االستمرار     .روفه ا

نة  -القرار: نة اإلشراف وتصبح  يو مجلس القسم باملوافقة ع رفع اسم سيادته من 

: اإلشراف   التا

  الوظيفة  نة اإلشراف

ى ا يم محمد الد   أستاذ متفرع  أ.د/ إبرا

  أستاذ  أ.د/ فت السيد عبد السميع

نــــــة بخصــــــوص الطلــــــب املقــــــدم مــــــن الســــــيد األســــــتاذ الدكتور/ا -٧  ــــــ عضــــــو  ي لســــــيد محمــــــود الر

شأن املوافقة ع قبـول  ندس/ محمد عبداملنعم خليل  اصة بامل االشراف ع رسالة املاجست ا

اصة نة االشراف وذلك لظروفه ا   .اعتذاره عن االستمرار  

نة  -القرار: نة اإلشراف وتصبح  يو مجلس القسم باملوافقة ع رفع اسم سيادته من 

: شرافاإل    التا

  الوظيفة  نة اإلشراف

  أستاذ متفرع  طه السيد طهأ.د/ 

شاوى    متفرغ (أستاذ مساعد) أستاذ  د/عادل شاكر الف

ع   -:عالقات ثقافية:ارا

ط  -١ ند عبدالعظيم محمد مل بالقسم   األستاذ املساعد -بخصوص الطلب املقدم من الدكتورة/

يل األبحاث ـــأن املوافقة ع  ابحث)  ١٣(عدد  شـ سياد اصة     .ا

يل األبحاث قسم ال مجلسيو  -القرار: ابحث)  ١٣( باملوافقة ع  سياد اصة   ،  ا
ً
علما

ية. ن األبحاث باللغة اإلنجل ية مطابقة لعناو ن األبحاث باللغة العر   بأن عناو

لا -ايه محمد جمال محمد محمد / قدم من الطالبةملبخصوص الطلب ا -٢ درجة ع  ةمل

يل  شأن طلب املوافقة ع  ن لاملاجست بالقسم،  ابحث   .سياد

يل قسم ال مجلسيو  -القرار: اباملوافقة ع  ن لسياد ن األبحاث  بحث  بأن عناو
ً
علما

ن األبحاث باللغة اإلنج ية مطابقة لعناو ية.باللغة العر   ل
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  جامعة املنوفية

ونية ندسة االلك   لية ال

ية ر ونيات واالتصاالت الك ندسة اإللك   قسم 
  

شــــأن  بالقسم  األستاذ املساعد - الدكتور/سعيد محمد عبدالعاطى بخصوص الطلب املقدم من -٣

يل بح   .م٢٠٢٠ن لسيادته لعام ثاملوافقة ع 

يل باملوافقة عقسم ال مجلسيو  -القرار: ن األبحاث ن لسيادته ثبح   بأن عناو
ً
علما

ن األ  ية مطابقة لعناو ية.باللغة العر   بحاث باللغة اإلنجل

األستاذ املساعد  –الدكتور/سعيد محمد عبدالعاطى  السيد بخصوص الطلب املقدم من -٤

شر  افأة  صول ع م شأن طلب ا ن  مجالت عاملية ذات سمعة لببالقسم  شور ن م حث

ة    .متم

  البحث األول تحت عنوان:

Health monitoring Scheme-based forster resonance energy transfer Nancommunications 

in the internet of Biological Nanothings 

لة:  ا
 1.319 :Impact factor. 17,july 2020-International  journal of Communication Systems, Vol.33,No.11,pp.1 

ىالبحث ال   تحت عنوان: ثا
On Mixing Reservoir Targeted Drug Delivery Modeling-based internet of Bio-Nano Tings 

لة:   ا
Impact factor: :2.659 :2020 July 3713,-pp.3701 No.5, Wireless Networks, Vol.26, 

شر  -القرار: نعن يو مجلس القسم باملوافقة ع منح سيادته جائزة    البحث
ً
للقواعد  طبقا

 .ااملعمول 

ستجد من أعمال   - :خامسا:ما

شأن طلــب  ةبخصوص كتاب السيد -١ لية للدراسات العليا والبحوث  األستاذ الدكتور/ وكيل ال

ندسة/  ن املوافقة ع إيقاف قيد امل ليم ز يع محمد عبدا اب ر   املاجستلدرجة  ةاملقيد -ر

اال ندسية وذلك نظرا لظروف رعاية طفل   .علوم ال

اإيقاف ع  ملوافقةبا يو مجلس القسم: القرار   .القيد طبقا للوائح والقواعد املعمول 

شأن طلــب  ةبخصوص كتاب السيد -٢ لية للدراسات العليا والبحوث  األستاذ الدكتور/ وكيل ال

يل  املوافقة ع إيقاف ندسة/ ال وبامل ور  مروة اللي م لة لدرجة  - مد دكتوراة الامل

ندسية وذلك   الفلسفة انظرا لظرو العلوم ال   .ف رعاية طفل
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  جامعة املنوفية

ونية ندسة االلك   لية ال

ية ر ونيات واالتصاالت الك ندسة اإللك   قسم 
  

يلإيقاف ع ملوافقة با يو مجلس القسم: القرار ا ال   .طبقا للوائح والقواعد املعمول 

اصة بالطالب -٣ نة االشراف ع رسالة املاجست ا / محمد خليل بخصوص الطلب املقدم من 

  من عنوان الرسالة  عديلشأن طلب املوافقة ع  – عبداملنعم النجار

  "التحليل العددي للنبائط الفوتونية البالزمونية"

Numerical Analysis of Plasmonic-Photonic Devices""  

  ""ضغط االشارات الطبية بكفاءةا

"Efficient Medical Signal Compression" 

ـــ مجلـــــس القســـــم: القــــرار ــ عـــــديال با يو عـــــديل عنـــــوان الرســـــالة،مع اعتبـــــار التعـــــديل  ـــ  ــ ملوافقـــــة ع

ا. ر   جو

شــأن طلـــب  ةبخصــوص كتــاب الســيد -٤ ليــة للدراســات العليــا والبحــوث  األســتاذ الــدكتور/ وكيــل ال

نـدس/  يل للم  الفلسـفة  ةالـدكتورا لدرجـة -أحمـد نجيـب محمـد محمـد أبوالنـور املوافقة ع  ال

ندسية   - موضوع:  العلوم ال

ات االتصاالت الال    سلكية "" أمن الوسائط املتعددة  شب

"Security of Multimedia in Wireless Communication Networks"  

  -تحت إشراف السادة:

 الوظيفة االسم م

ى شق.أ ١ د/م محمد ص ية  ر ونيات واالتصاالت الك ندسة االلك   أستاذ بقسم 

/ وليد فؤاد جابر الشاف.د ٢ ر مدرس  ونيات واالتصاالت الك ندسة االلك   يةبقسم 

يل.ملوافقة با يو مجلس القسم القرار:   ع ال

نة اإلشراف ع ر  -٥ ندسة/سامية ا سالة الدكتوراةبخصوص الطلب املقدم من  اصة بامل

نة الفحـص واملناقشة للرسالة فـى  -عمر قابلعبداملنعم  شكيل  شأن  لة بالقسم  امل

  -موضوع:

 اإلشارات الصوتيه إستخدام أساليب التعلم العميق لتحليل

“Utilization of Deep Learning Techniques for Speech Signal Analysis” 

نة الفحص واملناقشة للرسالة من السادة: :القرار شكيل    - يو مجلس القسم باملوافقة ع 
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  جامعة املنوفية

ونية ندسة االلك   لية ال

ية ر ونيات واالتصاالت الك ندسة اإللك   قسم 
  

)    خلف عبد املنعم أ.د./ اشرف  ١ ندسة املنيا (خار لية    أستاذ ب

)     رانأ.د./ أسامة فوزى ز   ٢ ية (داخ ر ونيات واالتصاالت الك ندسة االلك   أستاذ بقسم 

يم معوض  ٣ ية (مشرف)                   أ.د./معوض ابرا ر ونيات واالتصاالت الك ندسة االلك أستاذ متفرغ بقسم 

يل   ٤ اسب  عبدالواحد اسماعيلأ.د./ن ندسة وعلوم ا           (مشرف)         ات أستاذ متفرغ بقسم 

اصة بخصوص الطلب املقدم من ب -٦ ندسنة اإلشراف ع رسالة املاجست ا شام امل /

ر نة الفحـص واملناقشة للرسالة فـى موضوع: -محمود عبدالظا شكيل  شأن  ل بالقسم    -امل

وب" وس د من الضوضاء  إشارة ا   "تقنيه فعاله ل

"Efficient Technique for Noise Reduction in Gyroscope Signal"  

نة الفحص واملناقشة للرسالة من السادة: :القرار شكيل    - يو مجلس القسم باملوافقة ع 

) أ  شام فت ع حامدأ.د./   ١ ندسة املنيا (خار لية    ستاذ ب

ى راشد  ٢ يه ز ية مساعد أستاذ  د./أحمد ن ر ونيات واالتصاالت الك ندسة االلك )    بقسم    (داخ

ىأ.د./  ٣ ا يم محمد الد ية (مشرف)                   ابرا ر ونيات واالتصاالت الك ندسة االلك   أستاذ متفرغ بقسم 

ية (مشرف)                 أستاذ متفرغ بقسم   عبداملنعم الضليل سامى.د/أ  ٤ ر ونيات واالتصاالت الك   ندسة االلك

ندسة/ الطلب املقدم من بخصوص -٧ بالقسم  املساعد املدرس – رانيا عن الطيب أبوالعالامل

شر  ع املوافقة شأن افأة  صول ع م شور  مجلةطلب ا عاملية ذات سمعة  بحث م

ة    .متم

  البحث تحت عنوان:

 “Modulation format identification of optical signals: an approach based on singular value 

decomposition of Stokes: space projections” 

لة:  ا

 Impact factor: 1.9612020. 6004, -59, No.20, pp.5989 .olVApplied Optics,  

شر  ايو مجلس القسم باملوافقة ع منح سياد -القرار:   عن البحثجائزة 
ً
للقواعد  طبقا

 ا.املعمول 

ط  /ةالدكتور  بخصوص الطلب املقدم من -٨ شأن األستاذ املساعد  –ند عبدالعظيم مل بالقسم 

افأة صول ع م ن  عن شر طلب ا شور ن م ة .  مجلةبحث   عاملية ذات سمعة متم
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  جامعة املنوفية

ونية ندسة االلك   لية ال

ية ر ونيات واالتصاالت الك ندسة اإللك   قسم 
  

  البحث األول تحت عنوان:

Reconfigurable RCS Reduction for Curved Structures Using Plasma Based FSS 

لة:  ا

Impact factor: 2.926.  350,April 2020.-.341pp,15, Vol.asmonics lP 

ىالبحث ال   تحت عنوان: ثا

RCS Reduction from Conformal Surfaces Using Plasma-Based AMC Arrays 

لة:   ا

Impact factor: 2.926 1022,2020.-Plasmonics, Vol.15,pp.1025   

شر ج ايو مجلس القسم باملوافقة ع منح سياد -القرار: ن عن ائزة   البحث
ً
للقواعد  طبقا

  .ااملعمول 

حان امام امللي  الدكتور/ السيد بخصوص الطلب املقدم من -٩ بالقسم املدرس   –محمد ر

افأة صول ع م نشر  شأن طلب ا ة  عن بحث ن  مجالت عاملية ذات سمعة متم شور   .م

  البحث األول تحت عنوان:

Non-Orthogonal Multiple Access Based Cooperative Spectrum Sharing between MIMO 

Radar and MIMO Communication Systems. 

لة:  ا

4.664Impact factor:  117, Aug.2018.-pp.107 Digital Signal Processing, Vol.83, 

ىالبحث ال   تحت عنوان: ثا

D2D Communication Underlaying UAV on Multiple Bands in Disaster Area: Stochastic 

Geometry Analysis. 

لة:   ا

 3.745 Impact factor: 156658, October 2019.-pp.156646 Vol.7,.IEEE Access 

شر عن  يو مجلس القسم باملوافقة ع منح سيادته -القرار: ن جائزة   البحث
ً
للقواعد  طبقا

  .ااملعمول 

ــــ رســــائل املقــــدم مــــنبخصــــوص الطلــــب  -١٠ ــى   نــــة اإلشــــراف ع ــ اصــــة بكــــال مــــن اال املاجســــت ا

م:    -أسماؤ
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  جامعة املنوفية

ونية ندسة االلك   لية ال

ية ر ونيات واالتصاالت الك ندسة اإللك   قسم 
  

  الطالب/محمد فت عبدالفتاح الشتلة -٢      طالب/تامر م عبداملقصود      ال -١

  الطالب/ مصطفى معوض مصطفى ندا -٤     عبدهللا عيد               الطالب/صابر  -٣

ع  فالطالب/أشر  -٥   البنا عبدهللا عبدالبد

ن الستكمال الدراسة  م تماما عن التواصل مع املشرف م وذلك نظرا النقطاع يل   .شأن إلغاء 

يل وذلك بناًءا ع  -القرار: ن طلبيو مجلس القسم باملوافقة ع إلغاء ال    .السادة املشرف

اصــة بالط -١١ ــ رســالة املاجســت ا نــة اإلشــراف ع الب/مصــطفى بخصــوص الطلــب املقــدم مــن 

يل ــــ ــاء  ــأن إلغــ شــ ــــ مفتــــاح  ن  ةوذلــــك نظــــرا النقطاعــــ ةمفتــــاح ع تمامــــا عــــن التواصــــل مــــع املشــــرف

   .الستكمال الدراسة

ن -القرار: يل وذلك بناًءا ع رد السادة املشرف   .يو مجلس القسم باملوافقة ع إلغاء ال

ر البخصوص اعتماد التق - ١٢  .بالقسملطالب الدراسات العليا  ةسنوار

ر.اع ما جاء بالتقملوافقة با يو مجلس القسم: القرار   ر

   

  

لس                                    ن ا س مجلس القسم                                          أم عمل رئ   قائم 

  

  

  ىسعيد محمد عبد العاطد/                                                     د/ وليد فؤاد الشاف         

  

  

  

  

  


